
Garoto prepara-se para abastecer o mercado com 4 mil toneladas de chocolate 
Débora Oliveira 
 
O desafio de assegurar a perfeição  
 
A cerca de um mês para o feriado da Semana Santa, os funcionários da Chocolates Garoto, com 
fábrica em Vila Velha, no Espírito Santo, terminam os últimos preparativos para abastecer o 
mercado com 4 mil toneladas de chocolate na Páscoa. A movimentação começou há sete meses e 
a grande preocupação da indústria é manter os pontos-de-venda abastecidos com produtos 
perfeitos, o que significa desenvolver a logística reversa.  
 
- A equipe de vendas visita as lojas, identifica os ovos danificados na área de exposição e, através 
de sistemas de comunicação, informa o grupo de distribuição para a retirada do produto - explica 
Paulo Henrique Martins, gerente de logística da Garoto. Esta necessidade de reaver a mercadoria 
torna, segundo o diretor do Instituto Nacional de Aprendizagem Empresarial (Inae), José Antônio 
Rios, o custo logístico cerca de 20% a 50% mais alto, em geral.  
 
Isso acontece, principalmente, pela imprevisibilidade. "Os fabricantes de chocolate  
 
costumam calcular a produção com a demanda dos anos anteriores, mas assumem o risco do 
perfil de consumo mudar. É assim com qualquer produto sazonal", afirma Rios. Como é difícil 
saber o quanto será vendido ou o volume que sofrerá dano, o controle de custo com a logística 
não pode ser calculado com precisão.  
 
- Recolher ovos quebrados e os que não foram vendidos torna o processo mais caro do que a 
venda tradicional - diz Rios. Gerente de projetos da Kom International, Germano Morris acredita 
que a solução parcial para as avarias está na forma de exposição dos ovos. "Se o consumidor 
identifica marca, preço e tamanho, não vai manusear demais a mercadoria, nem danificá-la", 
afirma Morris. Cabe ao fabricante estar atento a este ponto.  
 
Acompanhamento contínuo evita prejuízos  
 
Além do acompanhamento nas lojas, no final da campanha de Páscoa, a Garoto faz o inventário 
dos ovos que sobraram. "Estejam eles danificados ou não, saem da área de vendas e retornam 
para nossos centros de distribuição", completa Martins. O acompanhamento contínuo das vendas 
ajuda, segundo o gerente de projetos da Kom International, a evitar prejuízos. "Pode-se mudar a 
estratégia de vendas no meio do caminho para que não sobre mercadoria", argumenta.  
 
A palavra de ordem é, portanto, dedicação. A sazonalidade do produto exige muito mais controle 
em toda a cadeia produtiva do que acontece com outros itens do portfólio das empresas. "A 
produção começa com oito meses de antecedência. Cerca de três meses antes do feriado, 
selecionamos a frota que nos atenderá no transporte - seja transferência ou distribuição -, dos 
produtos. É preciso planejamento", conta Martins.  
 
O processo produtivo acontece em um complexo com duas unidades industriais de 68 mil metros 
quadrados, com capacidade para fabricar 140 mil toneladas anuais de chocolate. Dos R$ 75 
milhões investidos em tecnologia nos últimos cinco anos, R$ 25 milhões foram destinados à 
construção do centro de armazenagem vertical automatizado.  
 
A capacidade de armazenagem do CD é de 12,1 mil paletes, o que facilita as operações sazonais 
como a da Páscoa. A expedição respeita o sistema FIFO (First in, First out), ou seja, a saída dos 
produtos respeita a data cronológica para garantir a integridade dos produtos até o consumidor 
final. Somente com o feriado do mês que vem serão 150 caminhões mobilizados.  
 



Sistema este que contará com rastreamento via satélite que monitora o processo de distribuição 
passo a passo, reduzindo custos, além de mapear as áreas de riscos. A mobilização para a Páscoa 
incluirá, portanto, toda a equipe de logística da empresa, o que significa 80 profissionais.  
 
- No auge das entregas contratamos em torno de 25 colaboradores para auxiliar no  
 
carregamento dos caminhões - explica o executivo da Garoto, acrescentando que a frota é 
terceirizada para manter o foco no core business da companhia. Apesar da complexidade da 
operação, a movimentação na Páscoa compensa.  
 
Aumento de 3% na produção  
 
Dados da Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, Balas e Derivados (ABICAB) 
indicam que 18,6 mil toneladas de ovos de chocolate foram produzidos pela indústria brasileira no 
ano passado, o que significou um aumento de 3% em relação ao ano anterior. O volume 
financeiro movimentado foi de R$ 360 milhões em vendas, considerando apenas os valores 
gerados pela indústria. Este ano a previsão é incrementar tais números.  
 
Somente a Lacta, marca da Kraft Foods, vai lançar 14 novos itens em 2003, totalizando 33 
produtos focados exclusivamente na Páscoa. Produção esta que será totalmente realizada na 
fábrica de Curitiba, onde fica a sede da empresa. No início do mês que vem, a campanha de 
propaganda vinculada em TV, revista e publicações dirigidas ao comércio varejista começa a ser 
veiculada para promover as vendas.  
 
- O investimento anterior e a eficiência logística são fundamentais porque os ovos que não forem 
vendidos até o domingo de Páscoa ficam encalhados. Volta à fábrica para serem reaproveitados 
ou são perdidos, causando prejuízo - afirma o diretor do Inae. O executivo da Garoto reforça a 
importância da logística para a data.  
 
Como a operação de Páscoa movimenta grandes volumes de produtos num prazo curto, a logística 
torna-se, segundo Martins, fundamental para que todo o processo de produção ocorra dentro do 
planejado. "É preciso sincronia para finalizar tudo a tempo de transferir os produtos para os 
pontos-de-venda. Cabe também ao setor de logística, contratar os espaços necessários à 
armazenagem e transporte para as entregas dos ovos", resume o executivo.  
 
Números  
 
PÁSCOA NA GAROTO EM 2003 
4 mil t de produtos.  
8 meses antes da feriado é a data em que a fábrica começa a produzir 
os chocolates de Páscoa. 
80 profissionais da área da logística são mobilizados na operação. 
25 contratações-extra acontecem para o abastecimento dos caminhões. 
150 veículos são usados no abastecimento das lojas. 
MOVIMENTAÇÃO DA PÁSCOA EM 2002 NO BRASIL 
18,6 mil t de ovos de chocolate produzidos. 
3% de crescimento na produção de ovos de chocolate em relação a 2001. 
R$ 360 milhões de vendas a nível de indústria. 
20 mil empregos gerados. 
13% foi o percentual do faturamento anual da indústria de chocolates.  
Fonte: Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, Balas e Derivados (ABICAB). 
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